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De strook 

De strook- een stedelijke barrière 
In Deel 1: Analyse wordt het gebied tussen Transvaal en de Schilderswijk be
schreven als een 'strook' . De strook heeft een lengte van ongeveer anderhalve 
kilometer en een breedte van ongeveer vijftig meter. De strook is op te delen in 
drie delen: een zuidelijk deel dat bestaat uit de markt, een middendeel dat be
staat uit het wijkpark en een noordelijk deel dat bestaat uit het bedrijventerrein . 

Door de planning van een verversingskanaal , begin vorige eeuw, is de strook 
vrijgehouden van bebouwing. Later bood het plaats aan een spoorwegemplace
ment. Momenteel is het een plaats in de stad met een perifeer karakter, waar 
heterotope programma's hun plaats vinden. 

Doelstelling 
De aanwezigheid van de strook tussen Transvaal en de Schilderswijk in Den 
Haag (gedefinieerd in Deel 1: Analyse) tonen door middel van een architecto
nische ingreep. 

Hobbemaplein -zowel passage door als continuering van de strook 
De strook vormt een barrière tussen de twee wijken. In de strook zijn er twee 
doorgangen: één ter hoogte van het Hebbemaplein en één aan de rand van het 
wijkpark. 

Het Hebbemaplein ligt halverwege de strook. Hebbemaplein geen plein maar 
een groot en druk kruispunt. Aan de kant van Transvaalligt midden op het kruis
punt een verhoogde middenberm. De berm is een oase in de drukte van het 
voorbij razende verkeer, dat aan alle kanten de berm scheidt van de omliggende 
bebouwing. De groene berm ligt ingesloten tussen de wijkgevel van Transvaal 

en de tramlijn die over het kruispunt loopt. De berm neemt de breedtemaat van 
de strook over. Daarnaast scheidt de berm het verkeer dat de strook passeert in 
de twee richtingen . 

De berm articuleert zowel de passage door als de continuering van de strook. 

Drie passages - drie ingrepen 
De drie ingrepen doen hetzelfde als het Hobbemaplein: enerzijds continueren 
en bevestigen ze de strook; anderzijds geven ze vorm aan de passage door de 
strook. Ze articuleren de ontmoeting van twee richtingen. 

Eén ingreep is aan de rand van het wijkpark geplaatst. Het vormt de midden
berm van de al bestaande passage. De overige twee ingrepen zijn geplaatst op 
mogelijke oversteekpunten die tot voorheen onbenut zijn gebleven . 

Het tonen van de strook 
Een groot deel van de strook worden momenteel afgebakend door harde gren
zen die barrières in de stad vormen. Het lijkt alsof de verschillende functies in de 
strook niet stand kunnen houden als deze grenzen verdwijnen. 

De strook biedt plaats aan functies die niet in de wijken passen, maar wel in de 
nabijheid ervan gewenst zijn . De pauzeplek, de middenbermwoningen en het 
spiltheater vormen een aanvulling op het pakket aan heterotope programma's 
dat al in de strook aanwezig is, namelijk de markt, de bibliotheek, de kinderboer
derij, etc. De drie ingrepen bevestigen het bestaan van de strook, doordat ze 
deze nog verder opvullen met heterotope programma's. De ingrepen versterken 
de identiteit van de strook als 'verzamelplaats' in de stad. 

De drie locaties zijn zo gekozen dat zij, in samenspel met de ingrepen, kunnen 
laten zien wat de strook is, namelijk een tussengebied tussen twee woonwijken 
in. De ingrepen tonen de strook als een apart deel van de stad. 

Het versterken van de identiteit van de strook maakt het mogelijk om de fysieke 
grenzen 'los te laten'. De ingrepen zetten dit proces van 'loslaten' in, door op 
drie plaatsen de harde grenzen te verzachten, door ze geheel weg te nemen 
(de hekken van de markt), door ze op te helderen (aan de rand van het park) of 
plaatselijk te doorbreken (op het bedrijventerrein). 



De drie locaties liggen steeds enkele honderden meters van elkaar verwijder, 
waardoor de stedelijke context per locatie verschilt. De ingrepen reageren ieder 
op een eigen manier op die context. Het zijn drie losse ontwerpen die los van 
elkaar gebouwd kunnen worden. 

De drie -een beschouwing van de drie ingrepen als reeks 

Drie komma's in de strook 
De ingrepen zijn alle drie op een kruispunt geplaatst. Alle drie pakken ze de 
tegengestelde richtingen op. 

Door de maten van de strook over te nemen, maken ze de strook voelbaar. 
Tegelijkertijd thematiseren zij de doorgang. Het zijn routes met punctuaties. 
Zoals de komma in een zin, verbinden en scheiden zij tegelijkertijd . 

Drie gekoppelde ontkoppelingen 
Bij alle ingrepen wordt het hoogteverschil tussen beide wijken aangegrepen om 
in het grondvlak van de stad de helderheid van de organisatie van de locaties 
te vergroten . Op alle drie de locaties worden de verschillende verkeersstromen 
herschikt. De ingrepen ontrafelen het infrastructurele pakket tot losse, individu
ele stromen. 

De sculpturen worden naast of tussen de verschillende stromen geplaatst, 
zonder dat zij zelf onderdeel van de stroom worden. Zij koppelen de ontkop
pelde verkeersstromen op een losse manier. Ze ordenen. Ze her-schikken. Ze 
tonen. 

Drie stedelijke sculpturen 
De ingrepen bestaan alle drie uit een diffuus pakket aan ingrepen die vanuit 
het bestaande een eigen veldconditie creëren: het is het 'editen' van stedelijke 
structuren. In deze veldconditie zijn er punten van absolute concentratie. Deze 
punten bestaan uit stedelijke sculpturen . 

Ze zijn stedelijk, omdat ze op een specifieke plek in de stad staan en loca
tiespecifiek zijn ontworpen. Ze zijn een interpretatie van de omgeving. Ze vieren 
de stad . 

Het zijn sculpturen, vanwege de autonome architectuur. Het zijn vormen die op 
zichzelf staan: 'het is wat het is'. Het zijn géén hysterische ontwerpen die prob
eren alle verhaallijnen uit de context op te pakken. Het zijn géén gebouwen die 
proberen een landschap te zijn. Het zijn stedelijke sculpturen waarin gewacht, 
gewoond of theater gemaakt kan worden. 
Eén handtekening op drie verschillende niveaus 
Alle drie de vormen zijn in een lang proces van 'reeksen' uitgepuurd. De drie 
reeksen, die tegelijkertijd groeiden, hebben elkaar beïnvloed. Er is daardoor één 
vormentaal ontstaan, die in alle drie de ontwerpen is te herkennen. 

De pauzeplek is een stedelijk meubel. Het theater is het gebouwde theatrale 
moment. De middenbermwoningen hebben de meest subtiele sculpturaliteit van 
de drie. Deze moet je ontdekken en geeft zich gaandeweg de route door het 
gebouw en de woning beetje bij beetje prijs. 
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DE LOCATIE 

De markt als opslag - de inrichting 
De Haagse Markt is op een strook van 50 x 500 meter gelegen. De markt biedt 
plaats aan 500 kramen, die in zes lange rijen permanent staan opgesteld. Tus
sen de houten kramen staan tientallen stalen containers, die dienst doen als 
opslagruimte. 

De markt als ruimte- een stedelijke kamer 

De markt is te bereiken via de twee kopse 
kanten. Aan elke kant staat een kopgebouwtje, 
beiden identiek. 

In de lengterichting vormt de markt een bar
rière van bijna 500 meter lang, die twee woon
wijken van elkaar scheidt. De twee wijkgevels 
bestaan uit portiekwoningen van drie lagen 
hoog. De hoogte van de kramen zorgt ervoor 
dat, vanaf de ene kant gezien, de woningen 
aan de andere kant nauwelijks zichtbaar zijn. 

De kopgebouwtjes en de twee wijkgevels sa
men zorgen ervoor dat de markt als een afges
loten stedelijke kamer in de strook ligt. (De 

strook (en het ontstaan ervan) wordt uitvoerig beschreven in Deel1: Analyse.) 

De markt als programma - centrum en periferie 
De markt is afwisselend centrum en periferie. Tijdens openingstijden is het kara
kter van de markt extravert en reikt de invloedssfeer ver buiten het marktterrein. 

Drie dag per week is de markt gesloten en is het een ontoegankelijke en deso
late vlakte van lege kramen. (De verschillende invloedssferen van de markt 
worden uitvoeriger beschreven en geïllustreerd in Deel 2: Schilderen.) 

De volgende twee kaarten (al getoond en beschreven in Deel 2: Schilderen) 
tonen de invloedssferen van de markt. Eén tijdens openingstijd en één tijdens 
sluitingstijd. De invloedssfeer van de markt is een gebied waarvan de sfeer 
bepaald wordt door de aanwezigheid van marktgerelateerde elementen, zoals 
kramen, kiosken, geparkeerde goederenbusjes, vuil etc. 

De bovenste kaart toont de verschillende invloedssferen van de markt tijdens 
openingstijd. De zwarte lijn markeert de directe invloedssfeer: daar waar de kra
men staan. De blauwe lijn markeert de indirecte invloedssfeer die wordt geken
merkt door de aanwezigheid van marktgerelateerde bebouwing en activiteiten, 
zoals winkeltjes, kiosken, frituren en geparkeerde busjes. Deze indirecte sfeer 
grijpt als vingers in de wijk. De rode lijn markeert de uiterste invloedssfeer van 
de markt. Winkeltjes en kiosken zijn hier niet direct op de markt gericht. Zij staan 
op zichzelf en zijn ook tijdens sluitingstijden van de markt open. Toch zullen zij 
hier gevestigd zijn vanwege in de nabijheid van de markt. 

De onderste kaart toont de invloedssferen van de gesloten markt. De blauwe lijn 
markeert de door hekken afgesloten markt. De steeds donker wordende blauwe 
vlakken geven een toename in de ontoegankelijkheid weer. De rode lijn mar
keert de uiterste grens waarop, tijdens sluitingstijd, de markt zicht- en voelbaar 
aanwezig is. 

Wonen - een sfeerbeeld 
Naar aanleiding van het spoorzoeken (beschreven in Deel 2: Spoorzoeken) 
werd aan de markt het woord 'wonen' toegewezen. 
Wonen: waarbij 'wonen' staat voor het zich toe-eigenen van de stad door de 
stedeling. De nadruk van de gevonden sporen ligt op grensmarkeringen tussen 
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private en publieke gebieden. De drukte rondom de markt zorgt voor sociaal
ruimtelijke spanningen tussen de bewoners en de bezoekers. De bewoners 
bakenen op allerlei manieren hun private woonsfeer af. Daarnaast zijn er in de 
openbare ruimte allerlei sporen te vinden van alternatief ruimtegebruik. 

Voorbeeld: Ten zuiden van 
de strook ligt de trambaan in 
brede groenstrook. Doordat 
de bewoners van de wijken 
daar dagelijks overheen 
wandelen, zijn in deze 
groenstrook een aantal wan
delpaden ontstaan. Er zijn 
sporen zichtbaar van een 
alternatief ruimtegebruik. De 
groene barrière is plaatselijk 
een oversteekplaats. 

De dwarslijn - een geschenk van de stad 
De straten van de Schilderswijk staan haaks op de strook. De straten van Trans
vaallopen evenwijdig aan de strook. 

De lange, smalle straten van Transvaal worden op twee plaatsen onderbroken 
door een dwarsstraat Eén van deze dwarsstraten sluit aan op het stratenpa
troon van de Schilderswijk. De ingreep is op deze lijn geplaatst en maakt een 
verbinding tussen de twee wijken. Het hoofdmoment van de ingreep bestaat 
uit een bank met daar omheen een stalen structuur. Samen vormen de twee 
elementen een looproute, een nieuwe entree voor de markt en een tramhalte . 
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DE INGREEP 

Dat wat wachten is - de pauzeplek als de viering van het wachten 

Wachten is nutteloos. 
Wachten is tijdverlies. 
Wachten is niet-handelen. 
Wachten is een 'waste'. 

Tot nu toe moesten de tramhaltes zichzelf wegcijferen. Ze moesten functioneel 
zijn en mochten niet opvallen in het straatbeeld. De wachtende reiziger moest 
zo onopvallend mogelijk een plek aan de straatkant krijgen, want wachten is 
niet productief en functioneel. Maar zelfs deze plaats, waar men even buiten de 
stroom van de stad staat, wordt productief en functioneel gemaakt, door het op 
te vullen met reclameposters en videoscreens. 

Wachten is verwachten, is het denken over een voor en een na. 
Wachten is een grensmoment tussen twee handelingen in, tussen bin 
nen en buiten. 
Wachten is een bezigheid op zich: het gespannen afwachten. 
Wachten verdient een plek, een aangename plek. 
Wachten verdient een plek waar je kunt kijken, denken en voelen. 
Wachten verdient een plek waar je kunt zijn. 

De pauzeplek van de ingreep op de markt wil juist niet productief en functioneel 
zijn . Deze pauzeplek is een viering van het wachten. Het geeft ruim baan aan de 
onthaasting en de vertraging van het leven. Het geeft het wachten een bestaan
srecht en een eigen plek in de stad. Het is een nis die de mogelijkheid biedt om 
even uit de stroom te stappen en deze letterlijk en figuurlijk op een afstand te 
bekijken. 

" ... de nis als architecturaal archetype, de nis van waaruit men vanuit de (illusie 
van) beschutting even kan wachten om de stroom te overschouwen, (even 
teruggetrokken uit de stroom zonder de stroom te ontkennen). In de stroom 
worden we allemaal voortgestuwd in dezelfde richting, we blijken niet in staat 
om vrij, zomaar, te dolen, om te dwalen: de archetypische nis met onder, boven, 
naast maar vooral achter je, in de rug, de (illusie van) beschutting, voor je het 

panoramische uitzicht ( .. .) op een afstand, zo goed als onschadelijk, ongevaar
lijk: de stad." 

(Wim Cuyvers, Sarajevo revisited, Tekst over tekst, 2005, Stroom, Den Haag) 

De gedraaide halte- de viering van het uitzicht 
Vaak staat een tramhalte evenwijdig aan de tramrails. Wil je de tram zien 
aankomen dan moet je je hoofd 90 graden draaien. 

Deze pauzeplek staat loodrecht op de tramrails. Vanuit de pauzeplek kijk je in 
de richting van de tram die verwacht wordt. 

De ingreep maakt een zicht mogelijk op de halte die ruim 300 meter verderop 
ligt. Vanaf deze plek is het wachten ultiem, want je kunt de verwachte tram 
vanuit de verte zien naderen. Hier wordt het uitzicht gevierd . Hier vieren we het 
wachten. 

13 
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De pauzeplek 
De pauzeplek bestaat uit twee losse elementen. Ten eerste een houten bank 
van 35,0 meter lang die vlakbij de tramrails begint en tot over de helft van de 
markt heen reikt. Ten tweede een structuur die over de bank heen staat. 

De structuur 
De structuur bestaat uit een aaneenschakeling van poorten die afwisselend 
evenwijdig aan en loodrecht op de bank staan, waardoor er een de slingerbe
weging ontstaat. 

De structuur sluit qua hoogte en materialisering aan bij de containers op de 
markt. Het cortenstaal is een egaal materiaal en zet de poorten als strakke 
kaders neer. Het roestige voorkomen zorgt voor een afstandelijkheid: men zal 
sneller tegen een bakstenen muur leunen, dan tegen één van cortenstaal. De 
structuur zal als een los en individueel kader tussen de mensen, over de bank 
en op de markt staan. 

De bank 
De bank heeft een lengte van 35,0 meter. De bank is opgebouwd uit roestvrij 
stalen profielen, die in het marktvlak zijn gefundeerd. Het zitvlak en de rugleun
ing bestaan uit houten planken. De rugleuning staat onder een hoek van 102 
graden. 

De bank bestaat enkel uit twee rechte vlakken. Omdat het in de hele composi
tie de enige schuine lijn is, valt de helling van de rugleuning enigszins op. De 
schuine lijn onderscheidt de bank van de orthogonale structuur. Om het verschil 
tussen beide delen extra te benadrukken is de bank van een lichte kleur hout 
gemaakt, dat afsteekt tegen het donker bruine cortenstaal. Het hout is warmer 
van karakter; het nodigt uit tot zitten en aanraken. Ook is het zachter, zodat na 
verloop van tijd sporen van gebruik zichtbaar worden. De bank kan beklad en 
bekrast worden. Op deze bank mag 'geleefd' en 'gewoond' worden. 

Een stedelijk meubel 
De pauzeplek is géén gebouw en staat los van de twee wijken. Het is een indi
vidueel element in de strook: een stedelijk meubel. Het is groot genoeg om niet 
weg te vallen in de drukte van de markt. Het is klein en open genoeg om geen 
gebouw te zijn: het markeert de verbindende route. Bovenaanzicht pauzeplek 



Tijdens openingstijden van de markt is de pauzeplek als een leuning die de pas
sant over de markt begeleidt. Het reserveert ruimte voor de route die de overs
teek tussen de twee wijken mogelijk maakt. 

Buiten openingstijden van de markt is de pauzeplek als een nis die uitzicht biedt 
over de desolate markt. Het is de ruggengraat die het individu staande houdt in 
de drukkende leegte van de markt. Als er geen activiteiten zijn die deze plek een 
plaats in de stad geven, begeleidt en vergezelt het de passant over de markt. 

Een los duo 
Doordat de bank verder uitsteekt dan de structuur, suggereert deze een contin
uering daarvan. De structuur reikt tot twee derde deel van de bank. De structuur 
lost op in de bank en de bank vervolgens in het marktvlak, maar de lijn die door 
deze twee elementen wordt gevormd lijkt oneindig lang door te lopen. 

De bank en de structuur horen bij elkaar. Ze staan op dezelfde lijn en in directe 
nabijheid van elkaar. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het 
blijven twee verschillende elementen, uit een verschillend materiaal, met een 
andere kleur en maat. 

De structuur trekt de verschillende lijnen uit de directe omgeving naar elkaar toe . 
Het maakt een knooppunt. De bank is een stedelijk meubel, dat als een los ele
ment in dit knooppunt gestoken is: als een haarspeld in een knot. 

Een stedelijke dialoog 
De pauzeplek is een intermediair die de dialoog tussen de vier wanden van de 
markt zichtbaar maakt. 

In de dwarsrichting van de markt articuleert het de zicht- en looplijn tussen de 
beide wijken. Het is een lijn waarop de beide wijkgevels tegelijkertijd zichtbaar 
zijn . In de lengterichting van de markt maakt het een verbinding tussen de twee 
kopgebouwtjes. Als je op de bank plaats neemt kun je via de lange gangpaden 
van de markt de twee kopgebouwtjes zien. 

De pauzeplek is een ankerpunt, midden op de markt. Het is het enige punt waar 
de vier wanden van de markt tegelijkertijd zichtbaar zijn. Midden in de chaos 
van de markt schept het een moment van helderheid en overzicht. De plek 

biedt inzicht op de plaats die de markt in de stad inneemt, namelijk die van een 
afgesloten stedelijke kamer. Dit inzicht maakt het mogelijk om mentaal afstand 
te nemen van de chaos van de markt. Het is een rustpunt, midden in de drukte. 

Zichtlijnen vanaf de pauzeplek naar de vier 'wanden' van de markt 

Lijn of muur 
De wanden van de structuur hebben een breedte van 150 mm. Ze zijn opge
bouwd uit een draagconstructie van I-profielen met een breedte van 130 mm, 
met aan weerszijde een eertenstalen plaat van 10 mm. De structuur is in het 

I 
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betonnen marktvlak gefundeerd. Ingestorte stalen profielen vormen de ankers 
waaraan de stalen draagconstructie van de structuur wordt vast gelast. 

De wandbreedte is bepaald op 150 mm. De poten zijn dik genoeg om van veraf 
te zien, maar nog niet zo dik als een bakstenen buitenmuur. De structuur houdt 
het midden tussen de maat van dunne lijnen en dikke muren. 

De menselijke maat 
De maten van de smalle poorten in de zijgevel refereren naar het menselijke li
chaam. De doorgangen hebben de maatverhoudingen van een deur, ze nodigen 
uit tot passeren. Het kader (gevormd door de verticale vlakken om de opening) 
is overal 1,0 meter breed. Om te voorkomen dat in het zijaanzicht de structuur te 
dicht zou worden en daarmee te veel op een muur zou lijken, zijn de poten van 
de poorten versmald tot 50,0 cm. 

De poorten 'verdelen' de totale lengte van de structuur in 11 gelijke delen. De 
poorten hebben een doorgangshoogte van 3,0 meter. Hoog genoeg voor een 
ruime doorgang, laag genoeg om het lijnenspel van de poorten vanaf de bank 
nog voelbaar te maken. Dus ook in de hoogte zoekt de structuur het midden tus
sen de maten van een losse lijn en een scheidende muur. 

Ritme 
De dakvlakken hebben een hoogte van 100 mm, die is opgebouwd uit dragende 
I-profielen met een hoogte van 80 mm, die ingepakt zijn met eertenstalen platen 
van 10 mm dik. Er zijn zes verschillende dakvlakken. De dakvlakken worden, 
vanaf de tramrails gezien, in drie stappen steeds smaller. De dakvlakken 
schikken zich naar de hoofdvorm, doordat zij in het zijaanzicht de maten van de 
poten van de poorten overnemen. De dakvlakken liggen 250 mm onder de bov
enste rand van de structuur, zodat de slingerbeweging in het zijaanzicht boven 
het dakvlak zichtbaar blijft. 

De 'kieren' tussen de dakvlakken en 
de poorten zorgen voor een strijkli
cht langs de poten van de poorten. 
Dit strijklicht zorgt voor twee bijzon
dere lichteffecten. In de richting van 
de trambaan is er een verloop van 
licht naar donker te zien. Daarnaast 
worden de poorten afwisselend 
aangelicht of in een schaduw gehuld. 
Deze afwisseling benadrukt het ritme 
van de herhalende poorten. 

KADERS 

De pauzeplek binnenin - het aangaan van een sociaal spel 
Een bank van 35,0 meter kan je nooit helemaal voor jezelf claimen. Plaats 
nemen op een lange bank stelt je voor de keuze waar je precies gaat zitten en 
hoeveel tussenruimte je bewaart ten opzichte van de ander. Op deze bank zit 
je zelden alleen. En ook al zit je ver verwijderd van de volgende persoon, het is 
nog steeds je buurman of buurvrouw. Plaats nemen op deze bank brengt een 
sociaal spel met zich mee. 

Naast de extreme lengte is er nog een tweede ongewoon element, namelijk de 
eertenstalen structuur. De poorten die loodrecht over de bank heen steken lijken 
de lange, gemeenschappelijke bank in individuele hokjes te verdelen. Maar de 
poorten staan los van de bank en de verdeling is slechts suggestief. 



Moet je je iets aan trekken van de 
'grenzen' die de poorten suggereren. 
Is het mogelijk om één 'hokje' te 
claimen? Moet je doorlopen naar een 
vrij 'hokje'? Kan je precies onder een 
grenslijn plaatsnemen? Of trek je je 
niets aan van het lijnenspel en ga je 
gewoon ergens zitten? 

Een indirecte uitnodiging 
Als de markt gesloten is en er verder weinig tot geen mensen op het marktv
lak zijn, is de bank verlaten . Als je dan als enkeling plaatsneemt op de bank, 
benadrukt de lange bank het 'alleenzijn' . Maar eenzaam en opgesloten is het 
niet: in de bank ligt de indirecte uitnodiging tot een onverwachtse ontmoeting 
verscholen . De lege bank doet denken aan iedereen die er ooit zat en iedereen 
die er nog zou kunnen komen zitten. 

De pauzeplek van binnen naar buiten- de oogkleppen van de verwachting 
Vanaf de bank kijkt men via een poort naar de stad. De poort vormt een kader 
die een klein stukje van de horizon inkadert. Het smalle kader maakt het brede 
panorama onmogelijk en zorgt ervoor dat alleen de voorwaartse blik mogelijk 
is, zoals de oogkleppen bij een paard. De aandacht van degene die op de bank 
zit wordt in de diepte gestuurd, richting de volgende halte, richting de tram die 
komen gaat. 

De pauzeplek van buitenaf- het tramen van een alledaagse handeling 
Van buitenaf gezien verdeelt de structuur de lange bank in 10 smalle delen en 
worden de mensen op de bank, onbewust, door de poorten in een kader gep
laatst. 

Omdat er niet één maar tien wachtende mensen als individuen worden in
gekaderd, verschuift de focus van het specifieke individu naar de wachtende 
mens in het algemeen. De pauzeplek toont niet zo zeer die specifieke wach
tende persoon, op die plek, op dát moment, maar eerder de plaats van het 
wachtend verblijf in de stad in het algemeen . 
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DE SITE 

Het hoogteverschil - een versterkte relatie tussen de wijken 
Tussen de twee wijken is er een hoogteverschil van 1 ,0 meter. Het nieuwe mark
tvlak wordt waterpas gelegd, met de hoogte van het lager gelegen TransvaaL 
Aan de kant van Transvaal sluit het marktvlak aan op het trottoir. Aan de kant 
van de Schilderswijk ontstaat er een hoogteverschil van 1,0 meter. 

Het verlagen van de markt zorgt ervoor dat vanuit de Schilderswijk men beter 
over de marktkramen heen kan kijken. De relatie tussen de beide wijken wordt 
versterkt, doordat de beide wijkgevels weer tegelijkertijd zichtbaar zijn . 

De wijkgevels links en rechts steken beiden boven de markt uit, zodat visueel 
contact tussen de bewoners van de twee wijkgevels mogelijk is en de positie van 
de markt in de stad, als verlaagde stedelijke kamer, gearticuleerd wordt. 

De 'gracht' - het kader van de onderwereld 
Onder de markt is een parkeergarage gelegen. Deze parkeergarage wordt ont
sloten via de Monstersestraat Op de lijn die de ingang met de uitgang verbindt, 
wordt het dak van de parkeergarage open gewerkt. Er ontstaat een 'gracht' van 
4,0 meter breed die het marktvlak scheidt van de Monstersestraat Deze 'gracht' 
maakt de hekken, die momenteel de markt begrenzen, overbodig. Vanaf de 
Schilderswijk is er nu direct zicht op de markt. 

Vanaf de straat kan men schuin naar beneden de parkeergarage in gluren. 
De 'gracht' is een snede in de vloer van de stad; een kader dat de passant de 
onderwereld van de stad toont die bestaat uit infrastructuur. Overdag is dit een 
donkere kier; 's avonds schijnt er licht vanuit de parkeergarage. 

-

...-

Doorsnede over de markt met de pauzeplek. De rode lijnen tonen het hoogteverschil van 1 ,0 meter, dat ontstaat na het waterpas leggen van het nieuwe marktvlak. 



De 'boulevard'- het kader van een stedelijke kamer 
Het uitzicht over de markt vanuit Schilderswijk wordt aangegrepen voor het 
maken van een breed trottoir. Het trottoir leidt van het ene naar het andere 
kopgebouwtje . Het maakt een langse beweging langs de markt en heeft géén 
eindbestemming. Net als bij een boulevard aan het strand gaat het hier niet om 
het wandelen naar iets, om een vooruit-zicht, maar om het wandelen langs iets, 
om de zijwaartse blik. 

De 'gracht' en de 'boulevard' vormen een lijn vanaf waar de markt overzien kan 
worden. Door middel van een hoogteverschil wordt de markt zichtbaar op een 
afstand geplaatst. Ze presenteren de markt als een aparte 'kamer' in de stad. 

Twee dwarslijnen -een verdeling van het marktvlak 
De lange, smalle straten van Transvaal worden op twee plaatsen onderbroken 
door een dwarsstraat. Eén van deze dwarsstraten sluit aan op het stratenpa
troon van de Schilderswijk. De ingreep is op deze lijn geplaatst en maakt een 
verbinding tussen de twee wijken. 

De lijn van de andere dwarsstraat wordt ook opgepakt. Het verdeelt het mark
tvlak in twee delen: één deel dat waterpas gelegd wordt en één deel dat onder 
een helling blijft staan. 

(Zie begin dit hoofdstuk voor plattegrond.) 

De kaders van het nieuwe marktvlak 

De twee kopgebouwtjes - binnen I buiten het kader van de markt 
Op de kopse kanten wordt de markt begrensd door twee kopgebouwtjes die 
in hun architectuur nagenoeg identiek zijn. Het gebruik en de plaatsing van de 
gebouwtjes verschillen. Het kopgebouwtje aan de Hoefkade is, vanwege de 
frituur en het openbare toilet, tijdens openingstijden van de markt druk bezocht. 
Buiten de openingstijden van de markt is het gesloten. Het kopgebouwtje aan 
het Hobbemaplein is minder gebonden aan de openingstijden van de markt: de 
winkels zijn meer op het Hobbemaplein gericht zijn. Het nieuwe marktvlak toont 
dit verschil. 

Het hoogteverschil tussen de twee delen van het marktvlak wordt opgevangen 
in een aantal treden, die het horizontale kader van het nieuwe marktvlak vor
men. In aansluiting op de verticale kaders van de pauzeplek worden de verticale 
vlakken van de treden ook in eertenstaal uitgevoerd. 

Aan de kant van de Hoefkade wordt het kopgebouwtje omarmd door het hori
zontale kader. Het kopgebouwtje aan het Hobbemaplein wordt buiten het kader 
van het nieuwe marktvlak geplaatst. Het oude, stijgende deel van de markt sluit 
beter aan op het Hobbemaplein en de Schilderswijk. Deze ingreep zorgt ervoor 
dat dit kopgebouwtje nog meer los van de markt komt te staan. 

De indeling van de markt- een visuele relatie tussen de twee wijken 
De plaatsing van de kramen op het marktvlak volgt het ritme van het stratenpat
roon van de Schilderswijk. Daar waar de wijkgevel gesloten is staan er kraamp
jes; daar waar de wijkgevel onderbroken is staan er geen kraampjes en worden 
de twee wijkgevels visueel met elkaar verbonden. Op deze zichtlijnen zijn de 
standwerkplaatsen geplaatst. 

Standwerkers zijn handelaars zonder een vaste plaats op de markt en rouleren 
tussen een aantal verschillende markten. Standwerkers verkopen hun product 
verbaal en zijn een bron van entertainment en levendigheid op de markt. 

De randen - horizontale kaders 
Het nieuwe marktvlak heeft een betonnen dekvloer. Het beton is egaal, een
voudig schoon te houden en licht van kleur. De trappen die het nieuwe mark
tvlak omkaderen hebben een aantrede van beton en een optreden van corten
staal. 
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Op de rand van het marktvlak met de 'gracht' staat een eertenstalen hekje van 
1 ,0 meter hoog . Het hekje staat onder een hoek van 102 graden, zodat de 
mensen iets vooroverhellend de 'gracht' in kunnen turen. Door de aanwezigheid 
van een zitvlak wordt het hekje op vier plaatsen omgevormd tot een bank. De 
banken zijn op de zichtlijnen tussen de twee wijken geplaatst en bieden uitzicht 
op de standwerkplaatsen . Het hek vormt samen met de treden een kader om de 
markt heen. 

De brug- een voelbare nabijheid 
Een vlakke brug verbindt het marktvlak 
met de boulevard . De bank en de struc
tuur lopen over de hele lengte van de 
brug door. De brug is 15,0 meter breed, 
de structuur 6,0 meter, zodat men de 
structuur aan weerszijde kan passeren. 
Het maatverschil scheidt de brug van de 
structuur: de pauzeplek blijft een auto
noom object. 

De brug haalt de markt naar de Schilder
swijk toe: doordat de brug een voortzet
ting is van het marktvlak, is vanaf de 
'boulevard' de nabijheid van de markt nu 
extra voelbaar: met twee passen staat 
men al op het marktvlak. 

De grijze baan op de foto is de boulevard, de donkere baan links daarvan de 
gracht. In het midden wordt het trottoir door de trap naar de markt versmald. 

De nieuwe halte - de markt als tussenstop 
De huidige halte is naast het kopgebouwtje gelegen. Om de markt te bereiken 
moet men om de halte heen en langs het kopgebouwtje af lopen. 

De nieuwe halte is 100 meter verplaatst, richting het midden van de markt. De 
halte plaatst de tramreiziger direct midden op de markt, dat het bezoek aan de 
markt nog meer tot een tussenstop tijdens de reis maakt. 

De trappen en liften - het voorkomen van perforaties 
Tijdens het vormproces (Deel2: Reeksen) bleek: Om de pauzeplek een auto
noom object te laten zijn moet deze vrij blijven van trappen en liften. 

De trappen en de liften, die de parkeergarage verbinden met het marktvlak, zijn 
in de 'gracht' geplaatst. Op deze manier zijn er geen extra perforaties van het 
marktvlak nodig . Om de zichtlijnen vanuit de Schilderswijk niet belemmeren, zijn 
ze halverwege de stroken met kraampjes geplaatst. 

(Zie doorsnede AA') 

Het pad- en een laatste punt 
Ter hoogte van de brug is de ruimte tussen de tramrails opgevuld met beton, 
zodat men onverhinderd over kan steken. Midden op dit pad is een houten bank 
tussen twee poorten geplaatst. Het is de halte voor de tramreizigers die de an
dere kant opgaan . De bank staat op één lijn met de grotere structuur. 

Deze kleine halte is een laatste punt. Het laat de structuur oplossen in het niets 
en suggereert de oneindigheid van de lijn. Net als aan de andere kant gaat de 
structuur op in zijn omgeving . 
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DE LOKATIE 

Het bedrijventerrein als 'alien'- een 
binnenstedelijke periferie tussen twee 
muren 
Op het bedrijventerrein zijn er twee opval
lende elementen aanwezig. Ten eerste het 
S-vormige flatgebouw van 5 lagen hoog, 
dat Transvaal scheidt van het bedrijventer
rein. Het flatgebouw heeft op de begane 
grond twee doorgangen naar de parkeer
plaats die als een soort van buffer tussen 
het flatgebouw en het bedrijventerrein 
gelegen is. 

Het tweede opvallende element zijn de 
aaneengeschakelde bedrijven die een 
lange muur vormen. De muur scheidt het 
bedrijventerrein van de Schilderswijk. De 
lange blinde gevel van de muur staat vol 
met graffiti, waar men vanuit de huizen in 
de Schilderswijk op uit kijkt. De muur knikt: 
op een bepaald punt verandert de muur, 
samen met de trambaan en het stratenpa
troon van de Schilderswijk, enkele graden 

S-vormige woonflat met doorgang 

Rood het bedrijventerrein 
Blauw de S-vormige woonflat 

Muur van bedrijven 

van richting. 

Het bedrijventerrein is een ongewoon stukje stad dat tussen twee grote stedeli
jke muren in ligt. Het is een stukje periferie midden in de stad: een binnenst
edelijke periferie. 

Het bedrijventerrein als strijdveld-de spanning tussen bedrijfseigenaars 
en de gemeente 
De sfeer op het bedrijventerrein is zeer gespannen. Er is een strijd gaande tus
sen de bedrijfseigenaren en de gemeente, over het voortbestaan van het bedri
jventerrein. Het lijkt erop dat de gemeente dit bedrijventerrein liever arm dan rijk 
is. Aan de randen van het bedrijventerrein zijn al enkele panden gesloopt. De 
bedrijfseigenaren, echter, willen graag blijven. Ze zijn gespannen en tonen zich 
achterdochtig naar elke vreemdeling die het terrein bezoekt. Het is de angst die 
er regeert. 

Toch is het goed om het bedrijventerrein te behouden, want het aantal wer
kelozen in Transvaal is erg hoog en het bedrijventerrein is één van de weinige 
plaatsen in Transvaal dat veel werk genereert. Het is goed om deze bedrijven 
dicht bij de wijk te houden, want als ze verhuizen dan zouden veel mensen hun 
baan verliezen. 

Met de ingreep wordt het bedrijventerrein behouden en de stad geconfronteerd 
met het conflict. 

Het desolate bedrijventerrein 



Het bedrijventerrein als dis - het tonen van de achterkanten van de stad 
Dissen is het elkaar verbaal uitdagen van rappers. Niet om elkaar werkelijk 
onderuit te halen, maar om elkaar positief te prikkelen, om het beste in elkaar 
naar boven te halen. Het dissen is het spel dat de rappers de ruimte geeft om 
elkaar te benaderen. 

In de ruimteanalyse van de film '8 Mile' vond ik het volgende: De slotscène van 
de film toont een 'hiphop-battle' tussen twee rivaliserende 'gangs'. In de laatste 
'one-on-one' wint Rabbit (gespeeld door Eminem) de 'battle' door af te wijken 
van de gewoonte om de ander verbaal naar beneden te halen. Rabbit begint 
over zijn eigen slechte kanten en zwakke punten. Op deze manier maait hij het 
spreekwoordelijke gras voor de voeten van zijn tegenstander weg, die met een 
mond vol tanden blijft staan. Rabbit wint uiteindelijk de 'battle' door zichzelf open 
en bloot tentoon te stellen voor de ogen van zijn tegenstander. 

Ik was opzoek naar een houding ten op zichtte van het conflict dat ik aantrof 
op het bedrijventerrein. In de film '8 Mile' vond ik het antwoord : het conflict kan 
overwonnen worden door de achterkanten van de stad te tonen; door het afges
loten bedrijventerrein te openen voor de passerende stedeling. 

De sluiproute- tonen van het verschil 
Op het bedrijventerrein is er één zijstraat die in verbinding staat met de par
keerplaats achter de woonflat In het verlengde van deze straat is op de begane 
grond de doorgang in de woonflat gelegen. 

De buurt in de Schilderswijk die tegenover het bedrijventerrein ligt heeft één 
diagonale straat die een groot deel van de buurt omsluit. Deze straat ligt bijna 
in het verlengde van de doorgang in de woonflat aan de kant van TransvaaL 
De ingreep opent de muur en verbindt deze routes met elkaar. Het opent het 
bedrijventerrein voor voetgangers die de oversteek tussen de twee woonwijken 
willen maken. 

De route opent het bedrijventerrein; toont de achterkanten van de stad; expose
ert datgene dat normaal niet zichtbaar is. De nieuwe route is als een snede door 
de stad, die op een losse manier de verschillen naast elkaar zet. Deze route 
weigert het bestaande conflict op te lossen; hier wordt niets beslecht. Het toont 
de verschillen en doordat het de 'tegenstanders' nog meer met elkaar in contact 
brengt, gooit het extra hout op het vuur. 
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Het conflict- opzoek naar de juiste afstand 
"Conflicten worden gezien als een direct gevolg van een gebrek aan sociale sa
menhang. En de oplossing wordt dientengevolge gezocht in het bevorderen van 
de sociale cohesie. ( .. .) De oplossing wordt tegenwoordig meestal niet gezocht 
in het hanteerbaar maken van de verschillen, maar in het wegpoetsen daarvan." 

In het artikel "Afscheid van de consensuscultuur- Ruim baan voor een stede
bouw van het conflict" is Arnold Reijndorp vanuit de stedebouw opzoek naar een 
manier van omgaan met conflicten tussen verschillende groepen in de samen
leving. Het is een pleidooi om het conflict als uitgangspunt voor het stedebou
wkundige ontwerp te nemen, om het verschil te organiseren, eerder dan deze 
weg te werken. Volgens Reijndorp dient het stedebouwkundig plan niet gericht 
te zijn op het maken van " ... een fraaie compositie waarin vooral de diversiteit 
tot uitdrukking wordt gebracht, maar om 'het bepalen van de juiste afstand' om 
met de woorden van de Venetiaanse stedebouwkundige Bernardo Secchi te 
spreken." 

De ingreep verkleint de afstand . Met het invoegen van de sluiproute worden 
de muren tussen de verschillende partijen letterlijk en figuurtijk open gebroken. 
De ingreep trekt de verschillende partijen nog dichter naar elkaar toe en con
fronteert ze met elkaar. Het wordt moeilijker voor de bedrijfseigenaren om het 
bedrijventerrein te claimen: ze worden geconfronteerd met de aanwezigheid van 
de stedeling. 

De ontwerphouding - lt's there and I care 
De ingreep toont het verschil en drijft het op de spits. Maar de ingreep kan de 
spanning niet wegnemen, dat moeten de mensen zelf doen. Het laat zien dat 
het om beide partijen geeft, doordat het in beide investeert. Voor de stedeling 
bouwt het een theater. En met het invoegen van het theater laat het tevens zien 
dat er waardering is voor het bedrijventerrein. lt's there and I care. 

Deze ingreep is een bevestiging van het bestaansrecht van het bedrijventer
rein en een investering in de toekomst ervan. Het is een mogelijke eerste in een 
reeks van ingrepen, die het bedrijventerrein willen behouden en opwaarderen. 



I I 
VOOR NA 
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DE SITE 

Een onderbreking van de muur- de 
spil en de massa 
Op de plaats waar de route door de 
muur steekt worden er twee bedrijf
spanden gesloopt. Door de kavel van 
het nieuwe gebouw te verkleinen, 
ontstaan er twee smalle doorgangen in 
de muur die de twee lijnen met elkaar 
verbinden. De wijken ontmoeten elkaar 
via het gebouw. Het nieuwe gebouw als 
een spil, waar de nieuwe route als een 
rondgang omheen gewikkeld is. De verbindende route via het theater 

Scheiding van de twee routes- de spil om de massa 
De doorgaande route door de muur is gescheiden van de entree van het theater. 

De doorgaande route ligt verdiept in het maaiveld. De verdiepte vloer, de ver
ticale wanden en de trappen van deze route zijn van beton. De route volgt de 
rechthoekige kavel en leidt de passant langs de onderste laag van het theater. 
Deze laag heeft een verdiepingshoge glazen gevel. Hierdoor heeft men vanaf 
de doorgaande route zicht op de dagelijkse activiteiten in de werkplaats van het 
spiltheater. 

Doorgang tussen muur van 
bedrijven en spiltheater 

Doorgang op de knik in de muur met 
uitzicht op parkeerplein 

In het zijaanzicht van het theater 
steekt de glazen gevel van de 
onderste laag 1 ,0 meter boven het 
maaiveld . Op deze manier kan men 
nog net schuin naar beneden de 
kelder in gluren, voordat men de 
hellingbaan naar boven bestijgt. 

Zijaanzicht met 1 ,0 meter hoge doorkijk 



De entreeroute gaat bovenlangs. De route bestaat uit een eertenstalen helling
baan. Als de route de hoek omgaat, verandert de hellingbaan in een smal en 
lang bordes, vanwaar men uitkijkt over de directe omgeving van het theater: een 
parkeerplaats en de daar omheen gelegen bedrijven. 
Het bordes is 3,0 meter breed en hangt voor de vlakke betonnen gevel van 15,0 
meter hoog. De ingang ligt op het einde van het bordes. De relatief kleine deur 
bevestigt de massale afmetingen van de betonnen gevel. 

HET GEBOUW 

Het theater en de muur- de spil in de massa 
Het theater is 29,8 meter breed, 31,8 meter diep en is van de Schilderswijk gez
ien 16,4 meter hoog. Het theater oogt zwaar en massief. Het neemt het gesloten 
karakter van de muur over. Het steekt een aantal meter boven de muur uit en 
markeert hiermee de plaatsing van de doorgang door de muur. 

Theater als voortzetting van de muur en plaatsmarkering van de doorgang 

De buitengevel van het theater is van beton. De vlakke gevel is geperforeerd 
met een raster van kleine raampjes van 300 x 300 mm. De raampjes zijn in een 
raster over de gevel verspreid, zodat de verschillende verdiepingshoogtes van 
de buitenkant niet af te leiden zijn. Per verdieping zijn er twee raampjes , die 
door het verschil in verdiepingshoogte van binnenuit gezien op elke verdieping 
op een andere hoogte geplaatst zijn . 

De raampjes zijn overdag donkere gaten in het lichtgrijze beton. De maat van 
de raampjes is zo gekozen dat ze het massieve karakter van de buitengevel ver
sterken. De raampjes maken de dikte van de betonnen muur zichtbaar. Ze zijn 
net groot genoeg om je hoofd erin te kunnen steken. De kleine raampjes lijken 
op schietgaten en geven het theater de massiviteit van een fort. 

Het spiltheater bestaat uit twee basisvormen: een orthogonaal deel en een 
rond deel, een conus in een kubus. De conus is voor de helft opgenomen in de 
kubus. De andere helft van de conus komt, door een open binnenplaats, los van 
de kubus. De binnenplaats zorgt voor daglicht in de kantoren die in de kubus 
geplaatst zijn . 

Drie van de vier buitengevels van het theater zijn rechthoekig en tonen niets van 
dit vormenspeL De gevel van het theater die naar de binnenkant van de muur 
gericht is, toont, als enige, de conus in de kubus. Het is het spel van de vorm in 
de muur. 
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De zaal- de spil uit de massa 
De zaal wordt gevormd door een holle 
conus. De ene helft van de conus be
staat uit een gekromde betonnen muur 
die de zaal van de open binnenplaats 
scheidt. De andere helft ontbreekt 
en maakt een rechthoekige spelvloer 
mogelijk. 

De zaal is drie verdiepingen hoog. De 
verschillende niveaus zijn door middel 
van trappen onderling direct met elkaar 
verbonden. Op de eerste en de tweede 
verdieping loopt langs de gebogen 
buitenmuur een eertenstalen pad van 
2,0 meter breed, waaraan eertenstalen 
hekjes zijn bevestigd. De hekjes staan 
onder een hoek van 102 graden, zodat 
de voorste rij van het publiek iets 
voorover helt. Op deze manier ontstaan 
er twee horizontale open ringen van 
waaruit het publiek naar de spelvloer 
kan kijken. 

Zicht vanaf de spelvloer naar de 
eertenstalen ringen 

De tribune- de zichzelf herstellende vorm 
Op het niveau van de spelvloer is er een halfronde uitschuifbare tribune in de 
dubbele wand van de conus geplaatst. De tribune bestaat uit drie delen, die 
apart van elkaar uitgeschoven kunnen worden. Samen bieden zij plaats aan 
150 bezoekers. De stoeltjes hebben een inklapbare rugleuning, zodat de treden 
onder elkaar in de wandkast geschoven kunnen worden. Elke zetel heeft een 
metalen poot die om zijn as kan draaien, zodat elke bezoeker individueel zijn of 
haar zichtlijn kan bepalen. 

De zaal - de enscenering van het theater 
Per gelegenheid kan het theater anders geënsceneerd worden. De tribune kan 
in- of uitgeschoven worden. De artiest kan op de spelvloer staan, of juist op de 
ringen van de conus plaatsnemen. Het publiek kan op de tribune plaats nemen, 

of alleen de ringen bezetten. Tijdens grote feesten kan de hele zaal gebruikt 
worden. De capaciteit van de zaal op een feestavond wordt geschat op 750 / 
personen. 

Het dak- het oculair 
De zaal heeft een glazen dak. Het glazen dak bestaat uit een stalen frame, 
waartussen de verschillende glasplaten bevestigd zijn. Het frame bestaat uit 
drie ringen. De buitenste ring is aan de betonnen conus bevestigd. Vanuit deze 
ring steken radialen over de middelste naar de binnenste ring. De binnenste 
ring heeft een diameter van 1,5 meter, blijft vrij van radialen en bestaat uit één 
glasplaat. Deze binnenste ring vormt het oculair. 

(Zie plattegrond daktrerras voor de indeling van het oculair.) 

Overdag valt het licht schuin naar binnen: het strijkt het over de egale carten
stalen binnenwand van de conus en verlicht het midden van de spelvloer. Met 
het verstrijken van de dag verschuift het licht over de wand van de conus. 

De conus - de radicaliteit van het theatrale moment 
De architectuur van de conus is een dwingende architectuur, zoals die van Boul
lée. Niets van de inrichting van deze zaal kan worden veranderd, zonder dat het 
afbreuk doet aan de vorm. Het is de spanning van de 'perfecte' vorm, de radical
iteit van het theatrale moment. 

De conus- als het blauw van de hemel op het dak valt 
De wand van de conus helt voorover. Deze helling zorgt voor een spanning 
tussen, enerzijds, de opwaartse blik richting het daklicht en het verlangen op te 
stijgen richting de hemel. Anderzijds de angst voor de ineenstortende conus en 
de val in de afgrond. 

De neerwaartse oriëntatie van de conus en het publiek (dat door de 
schuine hekjes iets voorover helt) zorgt voor een broeierige, beklemmende en 
drukkende sfeer. 

De conus- een omgekeerde arena 
De half ronde tribune en de eertenstalen rondgangen maken het voor de toe
schouwers mogelijk om elkaar te kunnen zien en daardoor op elkaar te kunnen 



reageren. Hierdoor ontstaat er naast de voorstelling nog een tweede 'spel', 
namelijk die van de toeschouwers onderling. 

Tijdens een feest of een concert wordt de artiest omringd door een massa 
van dansende, juichende en zwetende lichamen. De artiest is nu werkelijk het 
middelpunt van de voorstelling. Daarmee is de conus de omgekeerde arena. 
Doordat het middelpunt van de wanden samenvalt met die van de zichtlijnen is 
de sfeer in deze zaal uiterst massaal en intiem tegelijk. Deze zaal is de perfecte 
locatie voor een 'hiphop-battle' . 

Het panoramacafé - de aura van het theater 
Het café beidt een panoramisch uitzicht over de omgeving. Het café is 3,0 meter 
hoog. Op 1 ,0 meter hoogte begint de glazen gevel. Het glas is ten opzichte van 
de betonnen buitenmuur 0,5 meter naar binnen geplaatst, waardoor er in de 
buitengevel een horizontale band ontstaat. De horizontale band geeft maat aan 
het spiltheater, het deelt de gevel op in twee delen. De smalle dakrand versterkt 
het gesloten en massale karakter van het grote, gesloten, betonnen gevelvlak 
daaronder. 

Overdag vormt het een donkere baan onder de dakrand. 's Avonds wordt het 
horizontale deel van het dak, dat je van onderaf kunt zien , opgelicht door de 
gloed van het licht uit van het café. De lichten en de mensen in het café zijn niet 
direct zichtbaar, alleen het schijnsel en de bewegende schaduwen daarin. 's 
Avonds is het café een lichtbaken op het verlaten bedrijventerrein. 

(Zie voorkant van Deel 3: Ontwerpen) 
Samen met de glazen gevel op de onderste laag van het theater, geeft de gevel 
van het panoramacafé het zware, massieve betonnen gebouw een aura van 
licht. 

Het dakterras- een bank in de rondte 
Via een trap in het café is het dakterras toegankelijk. Het dak heeft aan de 
buitenzijde een gesloten betonnen bordes van 1 ,2 meter hoog; de conus van de 
zaal steekt eveneens 1,2 meter boven het dakvlak uit. Tegen de ronde betonnen 
wand van de conus is een houten bank geplaatst, vanwaar men een panora
misch uitzicht heeft over de het bedrijventerrein en de aangrenzende 
woonwijken. Zicht vanuit panoramacafé via binnenplaats naar dakterras 
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Het raster in de gevel van de kantoorvleugel: het theater van de werkplek 

De kantoren - het theater van de werkplek 
De twee orthogonale vleugels van het theater hebben een breedte van 4,5 me
ter. De buitenste muur is van beton, de andere gevel is van glas, vanwaar men 
uitkijkt op de binnenplaats met de hoge, gesloten betonnen buitenwand van de 
conus. 

De eerste laag wordt grotendeels in beslag genomen door de foyer. De tweede 
en de derde laag bestaan uit kantoren. De verschillende werkplekken worden 
van elkaar gescheiden door betonnen binnenwanden die loodrecht op de buiten
gevel staan. De verdiepingen hebben een eigen entree aan de achterkant van 
het theater en zijn apart af te sluiten. Indien zij niet door de organisatie van het 
theater gebruikt worden, kunnen zij los van elkaar verhuurd worden. 

De kozijnen liggen 0,5 meter diep in de gevel. Elke werkplek is door een kozijn 
omkaderd. Alle kaders samen vormen één groot kader. Alle verschillende 
bezigheden worden door de eentonigheid van alle kozijnen als één geheel 
waargenomen, waardoor de individuele werknemer verdwijnt in het geheel aan 
werknemers. 

De binnenplaats - orthogonaal versus gebogen 
Men verlaat het theater via de open binnenplaats. 

Op de binnenplaats worden voor het eerst op de publieke route de kubus en de 
conus tegelijkertijd zichtbaar. Het is de tegenstelling tussen het orthogonale grid 
in de gevel van de kantoren, met de donkere en diep gelegen grote ramen en de 
egaal, gesloten conus van de theaterzaal met zijn lichtgrijze kleur, dat de sfeer 
van de binnenplaats bepaalt. Dit is de plaats waar beide vormen elkaar, in hun 
meest extreme vorm, ontmoeten. 

De vormen raken elkaar net niet. Op het smalste punt is er een doorgang van 
1 ,5 meter en 15,0 meter hoog. Via deze doorgang verlaten de bezoekers het 
theater. Het is deze smalle doorgang die de werkelijke uitgang van het theater 
vormt, hierna opent het gebouw zich naar de muur van bedrijven toe en laat de 
bezoeker weer vrij de stad in gaan. 

Het theater staat op een afstand 
van 5,0 meter los van de muur 
van bedrijven. Het theater opent 
zich naar de blinde gevel van het 
aangrenzende bedrijfspand. Nadat 
men de binnenplaats heeft overg
estoken, komt men in deze smalle 
doorgang terecht. De blinde muur 
en de smalle doorgang verwijzen 
naar het clichébeeld van de achter
uitgang van goedkope theaters 
en filmzaaltjes, waar de bezoeker 
achteloos terug de stad ingeworpen 
worden. Avondimpressie achteruitgang spiltheater 
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De kelder- een visuele 'short cut' 
De onderste laag van het theater biedt plaats aan de backstage-ruimte, de werk
plaats en de draagconstructie. De draagconstructie bestaat uit een woud van 
kolommen en in het werkgestorte betonnen V-vormen die de conus dragen en 
voor de stabiliteit zorgen. De kelder is, buiten die van de backstage-ruimte, vrij 
van gesloten wanden. Op deze manier is er visueel contact mogelijk tussen de 
passanten aan weerszijde van het theater. 

De constructie 
De gekromde betonnen wand van de conus draagt de cortenstalen rondgangen 
op de tweede en de derde verdieping. De wand wordt in de kelder gedragen 
door 11 in het werkgestorte betonnen V-vormen die tevens de stabiliteitskern 
van het gebouw zijn. 

De vloeren van twee orthogonale vleugels worden gedragen door betonnen 
balken die steunen op, enerzijds, de betonnen buitenwand en, anderzijds, op 
betonnen kolommen van 300 x 300 mm die in het gevelvlak staan en het raster 
van de glazen binnenplaatsgevel volgen. In de kelder worden deze kolommen 
gedragen door betonnen portalen die in hetzelfde raster staan. 

De spelvloer van het theater is vrij van wanden en kolommen. De daarboven 
gelegen verdiepingen worden gedragen door een grote vierendeelligger. In de 
plattegronden van de derde, vierde en vijfde laag zijn, rechts van de cirkelvor
mige vide, een vijftal grote kolommen van 500 x 500 mm te zien. Samen met 
de drie dikke betonnen muren van de zaal vormen deze kolommen een in het 
werkgestorte, momentvaste, betonnen vierendeelligger die tot aan het dak reikt. 
Om de glazen gevel op de bovenste laag vrij te houden van constructieve ele
menten, zijn er nogmaals vijf kolommen van 500 x 500 mm net achter de glazen 
gevel geplaatst, die de vierendeelligerop het niveau van het café voltooien. 

Op de spelvloer worden de 'poten' van de vierendeelligger gevormd door de 
twee dikke betonnen zijwanden. Deze wanden worden in de kelder gedragen 
door de betonnen V-vormen. De spelvloer zelf wordt gedragen door een grid 
van betonnen kolommen. Dit grid verschilt in maat van het grid van de twee 
orthogonale vleugels. Hierdoor is in het patroon van de kolommen in de kelder 
de opbouw van het daarboven gelegen theater leesbaar. De kozijnen in de gla
zen gevel van de kelder hebben hun eigen ritme dat het 'woud' aan kolommen 

versterkt. 

De loopbrug, die op het niveau van het café de oversteek tussen de orthogo
nale vleugel en de conus mogelijk maakt, is ook een vierendeelligger. Deze 
wordt gevormd door betonnen kolommen van 300 x 300 mm die het raster van 
de binnenplaatsgevel volgen. Deze vierendeelliger wordt aan de zijde van de 
conus gedragen door de grote vierendeelligger die op het niveau van het café 
over de breedte van de loopbrug iets naar buiten steekt. Aan de zijde van de 
orthogonale vleugel wordt de vierendeelligger gedragen door de dikke betonnen 
buitenwand. 
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DE LOKATIE 

Omgeving wijkpark-hoogbouw 
als punten van attractie 
De vorm van het wijkpark in de 
stadsplattegrond is die van een 
afgestompte driehoek. Twee van de 
drie ontbrekende hoeken van het wi
jkpark worden afgemaakt door hoog
bouw. Aan het Hebbemaplein staat 
een woontoren met op de begane 
grond een openbare bibliotheek 
(linksonder). Verderop in de Kemp
straat staat een kerk die de tweede 
hoek domineert (linksboven. Opval
lend is dat in de nabijheid van deze 
twee hoge gebouwen de openbare 
ruimte intensief gebruikt wordt. 

Inrichting wijkpark-disciplineren 
Het wijkpark is in 2004 opnieuw 
ingericht. De inrichting bestaat uit 
verharde paden, verhoogde gras
perken, een voetbalveld van oranje 
gravel en een veldje met speelattrac
ties voor kinderen. De inrichting is 
heel dwingend. Alles is overdreven 
afgebakend en een spontaan verblijf 
is haast onmogelijk gemaakt. De ver
hoogde grasperken nodigen niet uit 
tot verblijf; een centraal geplaatst be
heerderverblijf geeft het gevoel dat je 
continu in de gaten wordt gehouden 
en overal staan bordjes met gedrag
sregels. Niet voor niets dat na het 
'spoorzoeken' het woord 'discipliner
en' aan het wijkpark werd toegekend 
(zie Deel 2: Spoorzoeken). 

Hoeken wijkpark: blauw is de fysieke 
grens van het park, rood de invloeds
grenzen van de hoekbebouwing. 

Inrichting wijkpark: eerder een doorgaande route dan een verblijfspiek 

Het voetbalveldje en het 19de eeuws park - de stad binnenste buiten 
In het wijkpark steken brede, verharde paden door het park heen, ze zijn erop 
gericht om de verschillende knooppunten in de wijk met elkaar te verbinden. 

In het 19de eeuws park lopen deze routes juist om het park heen en sluiten zij 
een groene binnenruimte in, die los van de stad komt te staan . In de stad is het 
park een surrogaat voor het 'landschap', een suggestie van ruimte waar deze 
ontbreekt. De grote kwaliteit van het 19de eeuws park is dat het midden in de 
stad een punt van rust en contemplatie is. Vanuit het park is het mogelijk om 
vanaf een afstand terug te kijken op de stad. Het is deze paradoxale situatie die 
de stad binnenste buiten keert. 

Even buiten het wijkpark is er in de Delftselaan een voetbalveldje te vinden dat 
in een brede, groene middenberm geplaatst is . Het voetbalveldje bestaat uit een 
betonnen plaat met geverfde lijnen, dat door een open hekwerk omgeven wordt. 

Middenbermen zijn vaak groenstroken met weinig betekenis . Het zijn barrières. 
Het zijn bewust ingezette leegtes in de stad, om de verschillende gevels op 
afstand van elkaar te houden. De kwaliteit van dit voetbalveldje is, dat het de 
openbare ruimte, die anders slechts een verloren leegte zou zijn, gebruikt en 
betekenis geeft. 



Het voetbalspel speelt zich binnen de 
hekken af en is vooral inwaarts gericht 
op de lichamen die snel en behendig 
om elkaar heen draaien. Voor de spe
lers is tijdens het voetballen de stad uit 
het zicht verloren. De stad presenteert 
zich op een afstand en wordt slechts bij 
vlagen waar genomen . Soms verslapt 
de aandacht voor het spel, keert deze 
zich naar buiten toe en reageren de 
jonge spelers, bijvoorbeeld, op een 
toevallige passant. 

Het voetbalveldje op de mid
denberm van de Delftselaan 

Het wijkpark als verkeersplein - het ontwerp als een reactie 
Naar aanleiding van het spoorzoeken (beschreven in Deel 2: Spoorzoeken) 
werd de conclusie getrokken dat het wijkpark te veel op een verkeersplein is 
gaan lijken. Het park, dat grotendeels uit paden bestaat die niet door het park 
heen meanderen, maar slechts van de ingang direct door naar de uitgang lei
den, is geen park maar een oversteekplaats voor voetgangers . Daarnaast wordt 
het park nergens duidelijk afgebakend, het vloeit over in de wijk en lijkt nergens 
écht op te houden . 

Met de ingreep worden de grenzen van het park verscherpt en het park voor 
een deel duidelijk afgebakend. Het ontwerp is een eerste in een reeks van ingre
pen, die het wijkpark weer tot park maken . 

"Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. Al staan er nergens hekken, nergens 
palen. Het is maar beter- als je vrij wilt zijn - om sierlijk door een labyrint te 
dwalen." 

(Gerrit Komrij, Het onzichtbare labyrint) 
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DE SITE 

De derde hoek - een bestaande passage 
De derde hoek van de driehoek ligt aan een kruispunt. Er is een doorgang door 
de strook heen. De doorgang staat loodrecht op de trambaan en buigt na 80 
meter naar rechts, de Paul Krugerlaan in. De ingreep is in deze doorgang ge
plaatst. 

Het maaiveld - de straat als kier 
De hiervoor beschreven Delftselaan (de laan met het 
voetbalveldje op de middenberm) sluit aan op deze 
passage. Over de hele breedte van de strook wordt 
het straatprofiel van de Delftselaan doorgetrokken. 
Dit straatprofiel bestaat uit twee wegen van 6,5 meter 
breed ; een middenberm van 10,0 meter breed en 
twee trottoirs van eveneens 10,0 meter breed. De 
trottoirs en de middenberm worden waterpas gelegd, 
met de hoogte van het kruispunt als peil. Dat heeft 
tot gevolg dat op de grens van de strook met Trans-

Overname straatprofiel Delftselaan 

Het spel van de hoogtaveschillen in het maaiveld: de twee kieren waar het ver
keer de strook passeert. 

vaal er een hoogteverschil ontstaat dat wordt opgevangen in een aantal treden. 
Door de verschillende delen van het straatprofiel in het maaiveld om en om 
waterpas te leggen, wordt de brede straat opgedeeld in vijf smallere stroken . 
De twee wegen liggen nu verdiept tussen de trottoirs en de middenberm. Zij vor
men de kieren waar doorheen het verkeer de strook passeert. 
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Scheiden: 
de passage door de strook 

Snijden: 
het continueren van de strook 



De hoofdvorm-de muur en de kier 
Op de middenberm wordt een gebouw geplaatst, dat ruimte biedt aan zeven 
'middenbermwoningen'. De hoofdvorm van het gebouw beschrijft een kader met 
een breedte van 50,0 meter en een hoogte van 16,8 meter. De onderdoorgang 
heeft een breedte van 36,7 meter en een hoogte van 6,0 meter. Het gebouw is 
9,0 meter diep. 

Het gebouw vormt een muur die het wijkpark van het bedrijventerrein en de 
twee verschillende richtingen van het verkeer van elkaar scheidt. 
In de lengterichting van de strook vormt het gebouw op de begane grond een 
open kader. Het open gedeelte van het kader is als een kier, waar doorheen de 
strook zich voortzet. 

Op de lagen daarboven is het gebouw gesloten en vormt het een brede muur, 
die de nieuwe wand van het wijkpark vormt. De breedte van de muur neemt de 
breedte van de strook over. Op deze manier worden de maten van de strook 
voel- en zichtbaar gemaakt. 

De vorm van het gebouw is zo gekozen dat het zowel de passage door de 
strook als een continuering van de strook articuleert. 

De langsgevel-een nieuwe wand voor het wijkpark 
De gevel bestaat uit een raster van baksteen. De openingen in het raster zijn 
2,5 meter in het vierkant. Elke gevelopening kan gedicht worden met luiken. 
De luiken worden per opening bediend, waardoor er binnen het strenge raster 
een spel gespeeld wordt van open en gesloten luiken. De luiken zijn gemaakt 
van donkergrijs geperforeerd roestvrij staal. Deze perforatie zorgt overdag voor 
daglichttoetreding in de woningen. Van binnenuit ziet men de stad als een waas. 
Van buitenaf gezien heeft men overdag geen zicht op wat zich in de woning 
afspeelt. 's Avonds is er van buiten af alleen een gloed zichtbaar. 

Aan de rand van de Schilderswijk staat over de hele breedte van het wijkpark 
een lang wooncomplex. Het gebouw op de middenberm neemt de hoogte en 
de materialisering van dit gebouw over. De twee gebouwen samen, maken de 
derde hoek van het wijkpark af. Beide gebouwen staan niet direct op de grens 
van het wijkpark. De werkelijke grens van het park wordt gevormd door een 
lange bomenrij, waarachter de gebouwen te zien zijn als de gevels van de stad. 

De middenbermwoningen die de hoogte van de wijkgevel van de Schilderswijk 
overnemen en samen de hoek van het wijkpark afmaken. (Op de voorgrond is 
de kinderboerderij te zien die in het wijkpark staat.) 

Begrenzen van het wijkpark-een set van infrastructurele ingrepen 
Het pompstation dat aan het kruispunt is gelegen, is momenteel al gesloten 
en zal in de nabije toekomst verdwijnen. Ter plaatse van het oude pompsta
tion komt het nieuwe trottoir te liggen. Op de grens van het trottoir met de 
kinderboerderij komt een rij grote bomen te staan. Deze bomen continueren de 
bomenrij die op de grens van het wijkpark met de Schilderswijk staat. 

De twee woontorens die in het wijkpark staan, vormen een poort die de Paul 
Krugerlaan met het wijkpark verbindt. Vanuit de kritiek dat het wijkpark te veel 
een verkeersplein is, wordt de grens van het wijkpark met de Paul Krugertaan 
en de Delftselaan extra aangezet. Het brede trottoir, dat voor de woontorens 
ligt, wordt versmald. Met het gevolg dat de woontorens meer aan de rand van 
het wijkpark komen te staan, dan dat ze in het wijkpark staan. Met deze ingreep 
verandert ook het karakter van de twee woontorens. Op deze plek woont men in 
de strook, niet in het wijkpark. 
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Doordat het trottoir versmalt, verbreedt 
de rijweg. Deze extra breedte wordt be
nut door de nieuwe middenberm. Daar 
waar de middenberm ophoudt, versmalt 
de Delftselaan vanuit één kant. Zodat 
het trottoir aan de overkant van het park 
kan verbreden. Er ontstaat een pleintje 
aan het begin van de Paul Krugerlaan, \ 
daar waar de mensen altijd staan. ) 

De twee tramhaltes worden halverwege 
het nieuwe trottoir in de strook geplaatst 
en kijken naar elkaar over: over de mid
denberm, via het kader van het gebouw. 
Het kader van het gebouw haalt de 
halte aan de overkant uit zijn stedelijke 
context. Voor zij die wachten bij de ene 
halte worden de andere wachtenden 

bij de andere halte omlijst en op een Visueel contact tussen de beide tramhaltes: het gebouw als kader 
podium geplaatst. 

Morfologische kaart van de locatie na de 
ingreep 

Groen: bomenrij op de grens van het 
wijkpark 
Rood: versmald trottoir voor de twee 
woontorens 
Blauw: verbreed trottoir aan de zijde van 
de Paul Krugerlaan 
Oranje: plaatsing tramhaltes in het mid
den van de passage 



KIEREN 

De tussenruimte -en de horizon als universele castreerder 
"Raymond Queneau noemde de horizon ooit de universele castreerder. En ik 
blijf denken dat hij gelijk had. De belle-vue, het uitzicht verdooft." 

(Wim Cuyvers, A room with a view, Tekst over tekst, 2005, 
Stroom, Den Haag) 

Voor het ontwerp van de middenbermwoningen was ik opzoek naar de juiste 
balans tussen de stad als landschap en de woning als de individuele hut in dat 
landschap. 

Nog niet zo lang geleden was ik op bezoek bij een iemand die in 
een hoge flat woont. We zaten naast elkaar op de bank en keken 
uit over mijn geboortedorp. Voor lange tijd zeiden we niets. En zo 
is haar leven ook wel een beetje, van dat lange niets zeggen enzo. 
Ik noemde haar huiskamer een staarkamer. 

Vanuit een woning kan het uitzicht over de stad zo overdonderend en verstillend 
werken, dat er voor wonen geen ruimte meer is. Het uitzicht doet alsof alles vast 
staat en perfect is. Het zorgt er voor dat de toeschouwer zichzelf wegcijfert, zich 
afvraagt wat het hier nog aan kan toevoegen. Het doet de toeschouwer verlan
gen naar de hemel, eerder dan naar de stad. 

"Om als actuele architect met het panorama te kunnen omgaan, denk ik dat 
het belangrijk is om zich te concentreren op de zwarte kamer, de zwarte kamer 
achter de ogen, die het panorama aanschouwen. (. . .) Ik wil nadenken over de 
mogelijkheid om die donkere wereld naar voren te halen, om het landschap én 
die donkere wereld samen te kunnen aanschouwen." 

(Wim Cuyvers, A room with a view, Tekst over tekst, 2005, 
Stroom, Den Haag) 

Ik was opzoek naar een woning, die ruimte biedt voor wonen op de midden
berm, midden in de stad . Naar een woning waar de stad overal voelbaar is. Een 
woning die de stad nooit verlaat en waar tegelijkertijd genoeg plaats voor het 

wonen is. Een woning waar de stad alom aanwezig is, maar niet het castrerend 
panorama zou zijn. De oplossing vond ik in het raster dat als een losse schil 
voor de woning staat. 

Het raster is het deel van de woning dat men in de stad ziet staan. Het vormt de 
oogkassen waar doorheen de horizon gezien wordt. Op deze manier vallen het 
achterliggende en het voorliggende samen. Met het raster ziet men de woning 
en de stad tegelijkertijd. Of beter: de woning in de stad. 

"Er dienen zich twee mogelijkheden aan: ofwel beschouwt men het panorama 
vanuit een kamer, ofwel beschouwt men het panorama via een kamer. Chambre 
of anti-chambre, een (anti-) chambre voor het panoramische landschap. Ofwel 
door tussen mijzelf en het landschap een specifieke kamer te maken en door die 
specifieke kamer heen naar het landschap te kijken, (door de doos van Pando
ra), met het inzicht van de doos van Pandora naar het panorama te kijken, zoals 
Hitchcock ons, in grote angst, door de ruiten van de ene kamer naar de moord
dadige actie die in de andere ruimte plaatsgrijpt, laat kijken. De kamer wordt dan 
een relativerend, een ontmaskerend, een ontluisterend perspectiefraster." 

(Wim Cuyvers, A room with a view, Tekst over tekst, 2005, 
Stroom, Den Haag) 

Via de kier van de galerij kijkt men naar het raster. De kier is de tweede kamer. 
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HET GEBOUW 

De kopgevel - het gebouw als een kier 
De kopgevel is van baksteen. Deze gevel 
heeft geen luiken, alleen een open verti
cale kier over de hele hoogte van het ge
bouw, met een breedte van 1 ,2 meter. Op 
de begane grond is de entree in deze kier 
geplaatst. De deur op de begane grond 
en de gevel van de eerste verdieping 
zijn van glas. De kier is op de daarboven 
gelegen verdiepingen helemaal open. De 
kier zorgt ervoor dat de langsgevel als 
een schil los komt te staan van de rest 
van het bouwvolume. Als men voor de 
entree staat, kan men door de kier het 
hele raster zien. De kier kondigt het spel , 
dat in de woningen wordt gespeeld, aan. 
De kier maakt het gebouw leesbaar voor 
de stedeling. 

De galerij -de balans tussen het bin· 
nen en het buiten in de kier 
De kier in de kopgevel biedt plaats aan 
de galerij. De galerij is smal en hoog. 
Het plafond wordt gevormd door balken
nen die reiken tot aan de buitenschiL 
Tussen de balkannen in zit steeds een 
opening van 3,0 meter. Via deze openin
gen is er direct zicht op de hemel en is 
de totale hoogte van de schil te zien . De 
schil steekt dan 9,6 meter boven de pas
sant uit, dat, ten opzichte van 1 ,2 meter 
brede galerij, erg hoog is. Deze extreme 
maatverhouding zorgt ervoor dat de 
galerij als een kier ervaren wordt. Door 
het open karakter van het raster van de 

Aanzicht kopgevel met rechts de kier 
van de galerij 

Visueel contact tussen halte en galerij 

buitenschil, staat men nog niet helemaal binnen, maar ook niet meer echt in de 
stad. De galerij vormt het 'tussen'. 

Midden op het trottoir aan de overkant van de weg is de tramhalte geplaatst. De 
mensen bij de halte staan slechts enkele meters van de galerij verwijderd. Staan 
de luiken open, dan wordt men alleen door een open raster van elkaar geschei
den . Het open raster zoekt een balans tussen een gedeelde open ruimte en het 
vormen van een binnen en een buiten. 
De kier- het 'tussen' 
Een kier is een nauwe opening tussen twee delen. Het verblijven in een kier is 
de ultieme ervaring van het 'tussen' . In dit ontwerp wordt de kier steeds op een 
andere manier gemaakt en ervaren . De verhoogde trottoirs, de middenberm en 
het gebouw vormen de hoogteverschillen waar tussen het verkeer de strook 
passeert. De losse buitenschil en de woningen vormen de delen waartussen de 
galerij ligt: de gemeenschappelijke ontsluiting is een kier. De L-vorm en de won
ingscheidende wand vormen de delen waartussen de trap geplaatst is: de route 
door de woning is een kier. 

DE WONING 

De vierendeelligger -zeven individuele woningen als één dragend geheel 
Om de grote overspanning van het gebouw mogelijk te maken is het gebouw, 
constructief gezien, één grote vierendeelligger die op twee kolommen staat. 

De woningscheidende wanden en de vloeren van de zeven woningen zijn zo 
geplaatst dat ze met het raster van de vierendeelligger overeenkomen. De 
constructie van de vierendeelligger is verwerkt in de woningscheidende wanden 
en de twee buitengevels van de woningen. De constructie bestaat uit stalen I
profielen die momentvast aan elkaar gelast zijn. De stalen constructie is ner
gens te zien. In de buitengevel verhullen het isolatiemateriaal en de baksteen 
het staal; aan de binnenkant is het staal afgedekt met houten regelwerk en een 
gestucte afdekplaat. 

De dubbele L-vorm - de kieren van de woning 
De wanden en de vloeren van de woning worden gevormd door twee gedraaide 
L-vormen die in elkaar haken. DeL-vormen zijn van elkaar verschoven en raken 
ieder een andere woningscheidende wand . De woning is 5,7 meter breed, de 



L-vormen zijn ieder 4,5 meter breed, zodat er twee keer een kier van 1,2 meter 
ontstaat. In de kieren zijn de twee trappen geplaatst die de drie verschillende 
lagen met elkaar verbinden. 

De woning heeft geen extra wanden of deuren, zodat alle ruimtes binnen de 
woning aan één continue route liggen . De route leidt steeds langs de vier ver
schillende wanden van de woning, waardoor de route de vorm van een spiraal 
krijgt die naar boven toe twee keer rondgaat. De route begint bij de glazen 
voordeur die in de kier van de voorgevelligt en eindigt bij de glazen gevel van 
de slaapkamer die via het raster van de buitenschil over de stad uitkijkt. 

De entree- de kier in de voorgevel 
In de kier tussen de onderste L-vorm en de woningscheidende wand, ligt de 
entree. De entree bestaat uit een glazen voordeur. De L-vorm 'hangt' boven de 
grond. Een glazen strip, van 400 mm hoog, dicht de voorgevel onder het geslo
ten vlak van deL-vorm. 

Constructie middenbermwoningen: per woning zijn de twee L-vormen zichtbaar 

Direct na de entree is er een gang die van de eetkamer gescheiden is door 
een 'zwevend blok'. In dit blok zijn het toilet, de garderobe en een aantal grote 
opbergkasten geplaatst. Aan de kant van de eetkamer hangt de keuken in 
dit 'blok'. Het 'blok' bestaat uit een tussenvloertje dat 400 mm boven de vloer 
hangt. De ophangconstructie bestaat uit stalen I-profielen die momentvast zijn 
vast gelast aan de stalen liggers die in de vloer daarboven liggen. 

Doordat de vloer nergens geraakt wordt, wordt de vloer over de hele breedte 
van de woning belicht door strijklicht. Het strijklicht geeft de eetkamer een sac
rale sfeer. De schaduw van een eventuele passant op de galerij glijdt over de 
eetkamervloer en de voeten van de persoon op de gang worden gezien. 

De horizontale kier in de voorgevel zorgt voor een dramatisch strijk
licht over de vloer van de eetkamer. 
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Het 'tussen'- de uitgestelde drempel 
De buitenwanden scheiden de woning van de galerij, maar de horizontale kier 
houdt een indirect visueel contact in stand en maakt de nabijheid van de ver
schillende ruimtes voelbaar. Er is gezocht naar een manier om het 'tussen' vorm 
te geven. Het 'tussen' dat een balans zoekt, tussen het maken van verschil
lende ruimtes en de ervaring van één gemeenschappelijke, continue ruimte. 
De woning wordt dan wel afgesloten met een glazen deur, maar nergens in de 
woning is het contact met de stad de galerij geheel verbroken. Het uitzicht en de 
lichtval door de kieren van de woning begeleiden de continue open route door 
de woning heen. Samen zorgen ze ervoor dat de woning als drempelloos wordt 
ervaren. Het is de drempel die nooit komt. De route van de uitgestelde drempel, 
die eindigt in een vergezicht over de stad. De drempel wordt nooit bereikt. De 
ware drempel van de woning is de laatst zichtbare lijn: de horizon van de stad. 

De indeling- drie vloeren, één ruimte 
De woning is ontworpen voor één of twee volwassenen die graag midden in de 
stad wonen. 

De woning bestaat uit drie lagen. Vanwege het open karakter zijn het eerder 
vloeren dan kamers. De eerste laag is de 'eetvloer'; de tweede laag de 'zit- en/of 
werkvloer'; de derde de 'slaapvloer'. 

Op de derde laag is de ruimte tussen de achtergevel en het verticale deel van 
de L-vorm tot een afgesloten ruimte gemaakt. In deze ruimte is de badkamer ge
plaatst. Naast de badkamer is er een aparte opbergruimte voor de wasmachine. 
Deze ruimte eindigt 400 mm onder het dak van de woning. Via deze kier strijkt 
het diep oranje avondlicht over het egale betonnen plafond de slaapruimte in. 

De 'zitvloer' op de tweede laag is een tussenvloer die los hangt van de achter
gevel. Hierdoor heeft de 'eetvloer' op de eerste laag een extra hoog gedeelte 
aan de buitengevel. 

Wonen tussen twee schillen -de gelijktijdige aanwezigheid van woning en 
stad 
Overal in de woning zijn de twee schillen (de twee geperforeerde langsgevels 
van het gebouw) tegelijkertijd aanwezig, alleen de manier waarop verschilt per 
vloer. 

De eerste en de derde vloer hebben een direct zicht op één van de twee schil
len. De andere schil is altijd zichtbaar via een tweede ruimte. Deze gelijktijdige 
aanwezigheid van de beide schillen zorgt ervoor dat de woning overal ervaren 
wordt als een kier tussen twee schillen in; als het continue 'tussen': nergens is 
de ruimte volledig afgesloten en overal is de stad voelbaar. Het is de woning in 
de stad. De enige drempel die naar volledige afzondering leidt ligt aan de hori
zon en kan alleen bereikt worden in de eigen belevingswereld. 

De schil als projectiescherm- afstand versus nabijheid 
De werking van de schil is tweezijdig. 

Enerzijds houdt het de stad op een afstand. De schil creëert een luwte, een 
vacuüm, middenin de chaos van de stad. Een luwte die nodig is om te kunnen 
wonen. 

Anderzijds is de schil een kader voor de stad. Door de vierkanten openingen 
in de schil wordt de stad opgedeeld in vele fragmenten. Door deze opdeling 
verdwijnt het overzicht en het weidse van de stad. De diepte in het uitzicht verd
wijnt en de stad wordt in fragmenten, als platte plaatjes gepresenteerd. Als men 
bijvoorbeeld vanuit de woning de ander wil wijzen op de kerk die aan de horizon 
staat, dan zal men dat niet doen door de plaats in de stad uit te leggen, eerder 
via de opdeling van het raster: de kerk staat midden bovenin in het rechtse 
kader op de eerste laag. De schil maakt van het panorama plaatjes die op de 
wand van de muur worden gepresenteerd. 
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